
נתינת צדקה על ידי נשים נשואות

הָוה. יַליה הָה ב  הָז יַפת  ונְּתנו ףיִניף  נֵה ה רֶׁשה ר  שֲא ףיִאיׁש ,  הָכל- ונְו הָה ב ,  הָז ףיִלי  ונְּכ הָּכל- הָמז  ונְוכו יַעת  יַּב יַט ונְו ה רֶזם  ה רֶנ הָו הָ ח ח  ףיִ ביאו  נֵה נֵל ב ,  ףיִדי ב  ונְנ ףיִׁשים;  לֹּכל  הָּנ יַה יַעל- ףיִׁשים ,  הָנ שֲא הָה הָּי לֹ באו  1יַו

ספורנו

ףיִלים ונְּב יַק ונְמ נֵאין  ה רֶׁש ה רֶהן ,  נֵמ ףיִאין  הָּב יַּג יַה ונְּבלו  יַק ונְּי ה רֶׁש נֵדי  ונְּכ הָ בה ,  הָד ונְּנ יַּב ףיִּכים  ונְס יַה ונְל ה רֶהן  הָּל ה רֶׁש ףיִׁשים  הָנ שֲא הָה הָּבאו  ונְּד בות  יַנ ונְת ףיִּמ יַה ףיִׁשים  הָּנ יַה ףיִעם  ףיִׁשים.  הָּנ יַה יַעל  ףיִׁשים  הָנ שֲא הָה הָּי באו   יַו
הָעט. הָ בה ר מו הָּד הָּלא  ה רֶא ףיִׁשים  הָּנ יַה 2ףיִמן 

משך חכמה

  , פיה רוש מאת כל איש ולא מאת כל אשה , שמאשה שיש להויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
3 בעל אין מק בלין ג באי צדקה ד בה ר מה רו בה …

אור החיים

 עוד נה ראה  בדקדק אומה רו ג' ה רי בויים אלו מאת כל איש שלא היה לו לומה ר אלא מאשה ר יד בנו וגו' ואולי שנתכוון הכתו ב
לה ר בות ג' פה רטים שישנם  בהדה רגה משונה  בדין הצדקות מכל ישה ראל והם היתומים והנשים והשוע …

הנשים וכמעשה ה ר בינא שלק ח שה רשה רות זה ב מהם ואמה ר כי  בעה רך  בני מ חוזא ד בה ר מועט היא …
 והנה  בנד בת המשכן אמה ר ד' למשה שיק ח מהג' הנזכה רים והוא מה שה רי בה  בג' הה רי בויים יתומים נשים שוע את לה ר בות הנשים
 … שמשלשתם יק ח אפילו ד בה ר גדול ויש טעם  בד בה ר על פי ד בה ריהם ז"ל שאמה רו כי המשכן הוא כפה רה על מעשה העגל עוד

 אמה רו וז"ל אמה ר משה לפני ד' וכי ישה ראל יכולין ל בנות משכן אמה ר לו מהקטון ש בהם וגו' כי המן היה מוה ריד לישה ראל א בנים
 טו בות ומה רגליות ע"כ וגם אמה רו כי מ ביזת מצה רים נטלו קטן ש בכולם משא מ'  חמוה רים כסף וזה ב וא בנים טו בות וכו' ואמה רו עוד

 ש ביזת הים גדולה מ ביזת מצה רים הה רי שהיה לישה ראל עושה ר מופלג ולפי זה יש טעם נכון לשלשתם … והנשים גם כן  במקום
4כפה רה לוק חים מהם ועוד שהגם שיתנו ד בה ר גדול  בעה רך עושה רם המופלג ד בה ר קטון י חש ב ...

פנים יפות

 פה רש"י עם הנשים וסמוכין אליהן יש לומה ר מפני שמנה הכתו ב כאן כל תכשיטי נשים וקיימאוי בואו האנשים על הנשים וגו'. 
 לן דאין אשה יכולה למכוה ר  בלא ה רשות  בעלה וכן אין איש יכול למכוה ר תכשיטי אשתו לכך צה ריכים לה ביאו שניהם כדאיתא
  באה"ע סימנים פ"ה ופ" ח ולכך הוצה רכו לה ביא שניהם ויש לומה ר דהיינו דכתי ב על  בסמוך משום ד בד בה רים אלו הוי  בה רשות
 שניהם ולא היו מק בלין אלא כש באו שניהם אלא שעיקה ר ההקדש הי' מן הנשים שהתכשיטין קנוין להן  ב חי'  בעליהן אלא
 שצה ריך גם כן ה רשות ה בעל לכך כתי ב על הנשים דמשמע שהנשים הם העיקה ר כמ"ש הה רמ ב"ן והדה ר כתי ב וכל (אשה) [איש]
 אשה ר הניף דהיינו שאה ר מיני זה ב שאין ה בעל צה ריך ה רשות אשתו והדה ר כתי ב וכל אשה  חכמת ל ב  בידיה טוו היינו שהקדישו

 מעש' ידיהם אף על ג ב דמעש' ידיהם ל בעל היינו מדה ר בנן שתיקנו מעש' ידיהם ת חת מזונות א בל  באותו שעה עדיין לא הי'
5התקנה:

[ולא ה בנתי , דאטו מה שאשה אינה יכולה למכוה ר  בלא ה רשות  בעלה הוא מדאוה רייתא?]

ראב"ן

 והאידנא שהנשים אפיטה רופות של  בעליהן לוק חין מהן כל ד בה ר א בל אין לקו חין מן הע בדים ולא מן התינוק שודאי גונ בין
 ומוכה רין וג באי צדקה לוק חין מהן ד בה ר מועט א בל לא ד בה ר מה רו בה דגנו ב הוא א בל [ד בה ר] מועט אדם א חד נותן להם  במתנה

6ומנשים מק בלין  בזמן הזה אפילו מה רו בה דאפיטה רופת ד בעליהן עושות

מהרש"ל

 וה רא ב"ן כת ב … ומכל מקום נה ראה דוקא הכל לפי ה בעל והאשה. דלפעמים עיקה ר השתדלותה  בתוך ה בית אינה אפטה רופס על

.קשה רשמות לה:כ ב – 1
.קשה רספוה רנו שם – 2
.  משך  חכמה ה ריש פה רשת תה רומה3
.שו"ת וי בה רך דוד  ב:אהע:קכו ד"ה וה ראיתי ל חכם א חד. ועיין   אוה ר ה חיים שמות כה: ב4
.  פנים יפות שמות לה:כ ב5
.  ספה ר א בן העזה ר (ספה ר ה רא ב"ן)  חלק שני סוף  ב בא קמא6
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 ד בה ר מה רו בה. ואף אם היא אפטה רופס. מכל מקום אין ה בעל מה רשה לה אלא כדי להוציא לצוה רך ה בית. או אפילו קצת לקנות
או למכוה ר כדי להה רוי ח. א בל ליתן צדקה צה ריכה ה רשות  בעלה.

 אם לא שהיא אשת  חיל ומ חייה את  בעלה דאז אפילו סך מה רו בה מסתמא מה רשה לה  בעלה. וני חא ליה שאם ימ חה תפסוק
מלישא וליתן. סוף ד בה ר הכל לפי העניין והסי בה.

 וז"ל הה רא"ש  בתשו בה … ומה שכת ב היכא שמי חה כו' יפה כת ב ומילתא דפשיטא הוא  בעיני וכי יכול אפטה רופס לעסוק  בממון
7ולישא וליתן  במה שלא היה תועלת לנכסים. ...

ערוך השלחן

 ודע דיש מי שסו בה ר דאשה כשהיא עסוקה  במס חה ר לא אמה רינן  בזה מה שקנתה אשה קנה  בעלה (משנה למלך פה רק כ”א
 מאישות  בשם הה רש ב”א ומהה רי”ט ע”ש). ולפי זה מאשה כזו  בוודאי ה רשאין ליק ח צדקה ואף דלא  בה ריה רא לן דין זה מכל מקום

לעניין צדקה אפשה ר לסמוך על דיעה זו. …

 ויה ראה לענ"ד דכיון דקיימא לן דכופין על הצדקה ועכשיו  בזמן הזה ידוע שאין לנו כ ח לכוף ולכן אם יש איש עשיה ר כילי
 וקמצן והאשה נותנת צדקה  בלא ידיעתו דודדאי היא  בעצמה לא תוכל להיות שופטת  בזה אמנם אם הה ר ב ש בעיה ר אומה ר לה
 שלפי עה רכו אם היה ידינו תקיפה היינו כופין אותו ליתן כך וכך יכולה ליתן כשיעוה ר הזה ולמה נגה רע  במה שאין  ביכולתינו
 להוציא הצדקה שהוא מ חויי ב מדינא אף על ג ב דכפייה הוא מדעת ה בעלים וכאן הוא שלא מדעתו מכל מקום כיון שהוא

מ חויי ב  בסך זה אלא שאין  ביכולת לכופו מכל מקום ה חיו ב מוטל עליו ואנ חנו דנין  בזה כפי  חיו בו

 וה ראיתי לגדול א חד שאסה ר  בכה"ג (נודע  ביהודה תנינא סימן קנ" ח) ואולי  בימיו היה עדיין כ ח  ביד  בית דין לכופו מה שאין כן
 בזמנינו זה.

 ולפי זה אתי שפיה ר מה שהקשינו .. לעניין קה רו ביה שאינו יכול למ חות  בידה ואיך  ביכולתה ליתן  בעל כה ר חו ולד בה רינו אתי
8שפיה ר ד בד בה ר שהוא מ חויי ב  ביכולתה לעשות

טוב טעם ודעת

 ועל ד בה ר אשה ר ה רצה לומה ר דמותה ר ליק ח מנשים צדקה  בלי ה רשות ה בעלים מכ ח ד בתנאים כתו ב וישלטו  בנכסיהון שוה  בשוה
 וכו' הוא תמוה מאוד ל חדש ד בה ר כזה , ד בזה ית בטל כמה דפין  בש"ס ו בשל חן עה רוך אשה ר מ בואה ר ההיפוך ו בודאי מה שכתו ב
 שישלטו  בנכסיהון שוה  בשוה הוא שופה רי דשטה רא והדה רך לכתו ב כן  בכל התנאים , ואין זה תנאי ה רק דה רך  בה רכה מן הכות ב

 והעדים מ בה רכים אותם שיהי'  ביניהם שלום וא חדות עד שיסכימו להיות שולטין  בנכסיהון  בשוה , א בל אין זה דה רך תנאי , ואם
 נאמה ר ונדייק  בלשון הזה דוקא אף אנו נאמה ר דלשון  בנכסיהון משמע מה שיהי' לכל א חד נכסי' והיינו לה בעל  בנכסין שלו

 ו בנכסי צאן  בה רזל והאשה  בשלה  בנכסי מלוג שלה , או הכונה ה רק על נכסי מלוג ל בד  בזה יד שניהם שוה , א בל לא  בנכסי צאן
  בה רזל דזה אינו שלה כלל ה רק שלו ל בד , א בל נכסי מלוג הוי של שניהם , גם יש לומה ר הכוונה של  בשוה שהוא לא יעשה  בלתי
 עצתה , והיא לא תעשה  בלתי עצתו והוי הכונה להיפוך ו בדין נכסי מלוג  באמת כן דדעת שניהם  בעינן א בל היתה ר שלו  חלילה

9ל חדש כן:

משכנות הרועים

 והנה לא אכ חד ת חת לשוני אשה ר  בילדותי עלה על דעתי אם אמנם דאסוה ר לק בל צדקה מנשים עם כל זה עכשיו דכות בין
  בהתנאים וישלטו  בנכסיהון שוה  בשוה אם כן המה מתנין להדיא שיהיה לשניהם הזכות  בממון {ה"ה} ו בפיה רותיהם ויש לומה ר

דנשתנה הדין ממה שהיה מקודם.

 והיה לי  בזה פ"פ לפני כ בוד אדמו"ה ר הגאון האמיתי ס בא קדישא ה רשכ ב"ה כקש"ת מהה ר"ש קלוגה ר מ בה ראד שליט"א וזאת אשה ר
השי ב לי  בזה …

 והנה גם לפי פיה רושו של הגאון שהכוונה שגם הוא לא יעשה  בלתי עצתה ואם כן שו ב דינם כשותפים וקיימא לן שותף מה
שעשה עשה … ואין לך טו בת השותפות יותה ר מזה והכתו ב אומה ר זה רעו לצדקה …

ו בזה אתי שפיה ר [מנהג שאלת ט בעת מהאשה] … דאשה דינה כשותף ו בפה רט  בתכשיטין השייכים לגופה

.  ים של שלמה  ב בא קמא פה רק עשיה רי סימן נ"ט7
.  עה רוך השל חן יו"ד ה רמ ח:י ב-יג8
שו"ת טו ב טעם ודעת מהדוה רא תליתאי סימן קפ"א.9
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 ו באמת עכשיו אכשה ר דה רא והאשה נושא  באמת העול עם  בעלה שוה  בשוה ו בצה רתו לה צה ר וכאשה ר ייטי ב לו אלקים  חייתה
נפשה  בגללו ועיין  באו" ח תע ב:ד לענין הסי בה כל השנים שלנו נקה ראים  חשו בות

 ה רק עם כל זה הה רי גם אם שותף ה רוצה לעשות לטו בת השותפות ואנו יודעים  ב ביה רוה ר שהשותף לא ני חא ליה  בזה  בודאי לא
יוכל לעשות נגד ה רצון השותף

 ה רק עם כל זה ל בי הומה לי לומה ר דהכוונה שישלטו  בנכסיהם הוא דכל א חד יוכל לעשות  בממון מה שיה רצה אף נגד דעת
  ח ביה רו ו בדעתי אם יזכני השם ית בה רך לסלק נדונית  בנותי היקה רות אז  בלי נדה ר אתנה  בפיה רוש על אופן הנ"ל שיהיה  בכ ח  בנותי

10ליתן צדקה וגמילות  חסדים אף  בלתי ידיעת  בעלים וגם מה שיתנו ה בעלים צדקה יהיה  חלקה כ בוש  בתוכו:

חבלים בנעימים

 נשאלתי אם מותה ר לק בל צדקה סכום  חשו ב מאשה עשיה רה  בלי ידיעת  בעלה , והיא עוסקת  במס חה ר י חד עם  בעלה ו בעלה סומך
עליה  בכל ד בה ר:

 א)  ב ב בא קמא קיט. … ואף דסתם נשים נושאות ונותנות  בתוך ה בית כמ"ש  בתשו בת הה רש ב"א סימן תתקנ" ב ומה רדכי  ב בא
  בתה רא פה רק ג' סימן תקמ"ו … מכל מקום אסוה ר לק בל מהן כמ"ש  בית יוסף וה רמ"א יו"ד ה רמ ח:ה אפילו נושאות ונותנות לא

מהני וכן כת ב  בנודע  ביהודה תנינא יו"ד סימן קנ" ח:

 ואמנם  בים של שלמה .. מ ביא דעת ה רא ב"ן … ואם כן על כה ר חך דה רא ב"ן  חולק על ה רש ב"א דסתם אשה נושאת ונותנת  בתוך
 ה בית , דאם כן לא משכ חת כלל איסוה ר זה ש בגמה רא ולהה רש ב"א מפוה רש  בגמה רא דאפילו נושאת ונותנת אסוה ר לק בל ממנה

(ו במה רדכי יש גיה רסא דה רק עכשיו הן נושאות ונותנות , ויש לומה ר  בזמן הגמה רא לא היו נושאות ונותנות):

 אך  במהה רי"ק שוה רש נ"ז כת ב דזה שכות בים  בשטה ר התנאים לפני ה חתונה וישלטו  בנכסיהון שוה  בשוה הוי תנאי גמוה ר ויש
להאשה כ ח וזכות כ בעלה וכן ה ראיתי  בשם תשו בת  בית יצ חק אה"ע סימן ק"י שכת ב כן דעל פי התנאים יכולה ליתן כ בעלה:

 ויש לפקפק על זה כי אף שקיימא לן כן  ב חו"מ סימן מ"ה סעיף ג' שאם  חתם על שטה ר אף שלא קה ראו  חיי ב מפני שגמה ר
  בדעתו להת חיי ב וכן כת ב שם סימן ס"ג סעיף ט"ז וה רמ"א סוף סימן ס" ח , מכל מקום  בה רמ"א אה"ע סוף סימן ס"ו ו חלקת

 מ חוקק ו בית שמואל כת בו שמסתמא קה ראוהו העדים לפניו , והכא  בתנאים ה רו ב ה חתנים אינם מ בינים לשון ע בה רית ודעתם
ש חותמים ה רק על  חיו ב הנשואים. גם  במדינה זאת ה רו בם אינם כות בים שטה ר תנאים כלל:

 אך נה ראה  במדינה זו שעל פי דין הממשלה יש לאשה  חלק שוה  בה רכוש ה בעל וכל מי ש חותם שטה ר נשואין יודע זאת ועל זה
 הוא  חותם  בה רצונו. הה רי זה שותפות גמוה רה ויכולה האשה ליתן אפילו מתנה מה רו בה. ואין זה ענין לדינא דמלכותא שיש דעות

 דמהני … וכנגד זה … שדינא דמלכותא לאו דינא ושלא כדין תוה רה. … דהכא שאני שכן המנהג והכל נוהגים כן וכ חה
11ככ חו:

לקריאה נוספת:

  שו"ת  חיים שאל א:סט•

ג: חומ:ד;  ב:אהע:ל ב [ד"ה וה ראיתי להה ר ב  בית שמואל] ד"ה ועל הספק ה ב'שו"ת ה ר ב פעלים •

א:ל ב ד"ה והנה עוד העיה ר ה רו"מ; א:מהשו"ת מהה רש"ם •

  שו"ת מנ חת יצ חק  ב:ע ח•

  שו"ת  חלקת יעק ב יוד:קמ•

 ב:אהע:קכה-כזשו"ת וי בה רך דוד •

  קול התוה רה  חו בה רת ס"ו תשה רי ה'תשס"ט עמודים עד-פ ב•

  אליהו שווה רץ , תה רומה שלא מדעת•

  משכנות הה רועים (הי בנה ר) קונטה רס עת דודים עמוד יג. מד"ה והנה לא אכ חד10
.  שו"ת  ח בלים  בנעימים ה:לד11
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